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Válassza ezt a minden szükséges funkcióval rendelkező, nagy
fényerejű és méretezhető megjelenítési megoldást, amely többféle
csatlakozási lehetőséget kínál, és egyszerű beállítani.
A lehető legtöbbet hozhatja ki bemutatóiból ezzel a nagy fényerejű Full HD projektorral,
amelynek nagy vetítőfelülete igény szerint méretezhető. Hosszú élettartamú
lámpájának köszönhetően éveken keresztül használhatja a tanórákon anélkül, hogy
lámpacserére volna szükség vagy a légszűrővel kellene foglalkoznia. Beállítása
egyszerű, számos csatlakozási megoldást kínál, így könnyen megjeleníthet tartalmakat
különböző készülékekről.
Kitűnő láthatóság minden előadónak
Ez a Full HD projektor nagy fényerejének köszönhetően élénk és részletgazdag módon
jeleníti meg a tartalmat, hogy a diákok mindegyike jól követhesse az óra menetét. A
kitűnő láthatóság mindenki számára biztosított, hiszen a kép akár 300 hüvelykes
átmérőig nagyítható, és a képminőség még erős környezeti megvilágítás mellett is
kiváló. Mindez a 4000 lumen teljesítménynek és a 16 000:1 kontrasztaránynak
köszönhető.
Könnyedén beállítható
Minden munkakörnyezet más és más, ezért Önnek olyan projektorra van szüksége,
amely könnyen beállítható és pozicionálható. A széles tartományú, 1,6x-os optikai
zoom, valamint a függőleges/vízszintes trapézkorrekció egyszerűvé teszik a beállítást.
Minimális karbantartásigény
Amikor az erőforrások korlátozottak, megbízható projektoraink és hosszú (ECO
módban 17 000 óra) élettartamú lámpáink segítenek minimalizálni az állásidőt és a
szervizköltségeket. Képzelje el, mit érhet el a csupán minimális üzemkieséssel –
hiszen projektoraink több évig használhatók, mielőtt elérkezik a lámpacsere ideje.
Több eszközt is használhat
Miután megragadta közönsége figyelmét, a problémamentesen használható
csatlakoztatási megoldásokkal a bekapcsolódásukat is elősegítheti az így megteremtett
együttműködő környezetbe. Az iProjection alkalmazás segítségével1 könnyedén
vetíthet ki tartalmat asztali számítógépekről és okoseszközökről. Az osztott képernyő
funkciót használva több eszközről jeleníthet meg tartalmat egyidejűleg, a moderátor
funkció pedig lehetővé teszi, hogy mielőtt valamelyik résztvevő kivetítené a tartalmat,
Ön ellenőrizni tudja.
Kiváló hangminőség
A projektorba épített 16 W-os hangszórónak köszönhetően a hanglejátszás tisztán
hallható, külső hangszóró nélkül is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Full HD vezeték nélküli kivetítő fényes,
élénk képekkel
3LCD technológia és egyformán magas
fehér- és színesfény kibocsátás
Minimális karbantartás
Több évnyi, megszakítás nélküli használat,
mielőtt karbantartásra lenne szükség
Csatlakoztathatóság: streamelés és
megosztás
Beépített vezeték nélküli csatlakoztatási
lehetőségek és képernyőtükrözés
Okos költségmegtakarítási lehetőség
Akár 17 000 óra lámpaélettartam ECO
módban
Együttműködést támogató funkciók
iProjection alkalmazás1, osztott képernyő
funkció, moderátor funkció
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SKU

V11H988040

Vonalkód

8715946680781

Származási ország

Fülöp-szigetek

A DOBOZ TARTALMA
VGA-kábel
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Használati utasítás
Garancia dokumentum
Rövid beállítási útmutató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 prior
models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless &
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
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1. – Az iProjection alkalmazás és internetkapcsolat
szükséges hozzá – kizárólag iOS- és Android-rendszerű
eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztási korlátozások is
érvényben lehetnek.

